
�  Deze nieuwe opleiding is de perfecte  
combinatie van werken met kinderen en de 
actie van sport en bewegen

Kinderopvang in beweging
Op steeds meer plekken in Nederland komen kinderopvang, 
onderwijs en bewegen samen in een Integraal Kind  
Centrum (IKC). Daardoor is er een groeiende vraag naar 
breed inzetbare medewerkers. Medewerkers die het leuk 
vinden om te bewegen met kinderen, te ondersteunen in  
de klas én als pedagogisch medewerker in de opvang te 
werken. In het schooljaar 2020-2021 start daarom als eerste 
in Nederland de nieuwe opleiding Medewerker Kinder-
opvang, Onderwijs en Bewegen.

Iets voor jou?
Een Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen is:
- enthousiast en gemotiveerd om te werken met kinderen
- sportief en actief
- nieuwsgierig en creatief
- een goede teamplayer
- sociaal vaardig
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  De opleiding
Tijdens de opleiding maak je kennis met het Integraal Kind 
Centrum. Het is een brede opleiding die ingaat op het werk 
voor, tijdens en na schooltijd. Natuurlijk leer je hoe je 
omgaat met kinderen van nul tot dertien jaar. Maar ook leer 
je alles over hun ontwikkeling en hoe je die kunt stimuleren. 
Daar horen uiteraard beweeg- en onderwijsactiviteiten bij. 

Wat je straks kan
Hieronder vind je een opsomming van de vakken die aan 
bod komen tijdens je opleiding. Je kunt zien dat er naast 
beroepsspecifieke onderdelen ook algemeen vormende 
onderdelen aan bod komen. Die zijn net zo belangrijk  
voor het behalen van je diploma.

  Beroepsspecifieke vakken
-  Pedagogiek
-  Ontwikkelingspsychologie
-  Methodiek
-  Didactiek
-  Sport en spel
-  Expressie
-  SLB-uren

  Algemene vakken
Daarnaast volg je ook lessen Nederlands, Engels, rekenen, 
loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken 
waarvoor je examen doet. 

Keuzedelen
Je kiest daarnaast drie keuzedelen die passen bij jouw 
vakgebied, persoonlijkheid en interesses. Deze extra 
keuzedelen versterken jouw kwaliteiten en maken je 
flexibeler op de snel veranderende arbeidsmarkt.
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Vooropleiding
Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s 
of overgangsbewijzen nodig:
-   vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde- of 

theoretische leerweg
-   overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
-   mbo-diploma niveau 2, 3 of 4

Na je opleiding
Met het diploma Medewerker Kinderopvang, Onderwijs  
en Bewegen kun je aan het werk in een Integraal Kind 
Centrum, de kinderopvang of het basisonderwijs.  
Je kunt ook doorstromen naar het hbo.

Stage IKC
Je loopt stage binnen alle disciplines van een Integraal Kind 
Centrum. In overleg met je stage bepaal je in welke periode, 
je welke discipline leert kennen. De opleiding wijst de stage - 
plaatsen toe. Een sollicitatieprocedure hoort bij de plaatsing.

Je stagedagen: 
- eerste leerjaar 1 dag per week
- twee leerjaar 2 dagen per week
- derde leerjaar 3 dagen per week

Schoolkosten
Wij zorgen als school ervoor dat onze praktijklokalen
beschikken over alle gereedschappen en materialen die je

nodig hebt om de praktijklessen te volgen. Er zijn ook
kosten voor jou als student. Als je 18 jaar of ouder bent,
betaal je ieder schooljaar lesgeld. Het bedrag geldt per
jaar en wordt vastgesteld door de overheid.
Meer info op duo.nl/particulier/mbo-er/. Daarnaast zijn er
kosten voor b.v. leermiddelen, computerprogramma’s een
laptop of werkkleding. Op alfa-college.nl/schoolkosten
meer info over schoolkosten, de boekenlijst en over de
mogelijkheid van tegemoetkoming in de schoolkosten
(MBO Studentenfonds) als je onder de 18 jaar bent.

Loop een middag mee
Op 5 en 26 maart kun je een middag meelopen bij deze 
opleiding. Aanmelden en meer info via www.bezoekmbo.nl

Aanmelden en toelating
Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een kennis-
makingsgesprek of een kennismakingsactiviteit. Tijdens  
deze kennismaking ontdek je of de opleiding goed bij jou 
past. Ook komen je leerprestaties, houding, wederzijdse 
verwachtingen en je motivatie voor deze opleiding aan bod. 
Let op: meld je aan vóór 1 april.

Het mbo is altijd in ontwikkeling. Kijk op alfa-college.nl 
voor de meest actuele informatie. Aan deze informatie  
kunnen geen rechten worden ontleend.

Januari 2020


